
 

Regulamin 

#anielskielubelskie 

 

1. Organizatorem zabawy i upominków jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego Departament Promocji i Turystyki – Oddział Projektów Promocyjnych.  

2. Celem zabawy jest popularyzacja świątecznych działań Samorządu Województwa 

Lubelskiego.  

3. Udział w zabawie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Zabawa organizowana jest wyłącznie na terytorium Polski. 

5. Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku 

życia). 

6. Uczestnik posługuje się rzeczywistym i pełnym imieniem i nazwiskiem. 

7. Jeden uczestnik zabawy może otrzymać tylko jedną Nagrodę w zabawie.  

8. Nagrody nie mogą otrzymać pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak 

również osoby zawodowo związane z organizacją zabawy oraz pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jak również małżonkowie oraz dzieci 

ww. podmiotów.  

9. Brak możliwości przenoszenia nagrody na inną osobę. 

10. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.  

11. Przedmiotem konkursu jest publikacja zdjęcia na portalu społecznościowym 

Facebook wykonanego w tle skrzydeł świątecznego Lubelskiego Anioła znajdującego 

się na Placu Teatralnym pod Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz dodanie przy 

zdjęciu napisu z zastosowaniem hasztagu: #anielskielubelskie.  

12. Spośród wszystkich zdjęć opatrzonych hasztagiem #anielskielubelskie  zostanie 

wybranych 30 osób, które zostaną nagrodzone.  



13. Nagrody zostaną przyznane przez Departament Promocji i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego osobom, które spełnią wszystkie 

zasady konkursowe.  

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. Departament Promocji i Turystyki UMWL 

wybiera zwycięzców wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalnych 

i ciekawych zdjęć z opisem #anielskielubelskie.  

15. Zabawa trwa do 30 grudnia 2016 roku do godz. 12.00. 

16. Ogłoszenie wyników zabawy na fanpage’u Marka Lubelskie i Lubelskie do  

2 stycznia 2017 roku do godz. 10.00. 

17. Przystąpienie do zabawy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę na 

przeprowadzenie zabawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagród 

w zabawie, jak również zgodę na publikację listy zwycięzców zabawy poprzez 

podanie ich Imienia i Nazwiska na fanpage’u Marka Lubelskie i Lubelskie.   

18. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o szczegółowym sposobie odebrania 

nagrody, a mianowicie w przypadku osób zamieszkałych w Lublinie – odbiór osobisty 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a w przypadku 

osób zamieszkałych poza Lublinem – wysyłka pod wyznaczony adres. . 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników zabawy. Podanie nieprawdziwych danych 

skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

20. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych powyżej podlegają 

wykluczeniu z zabawy. 

21. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani 

przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. Serwis Facebook jest 

w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

22. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się 

z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 

 



 


